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IZVLEČEK
V diplomskem delu so bili preučevani parametri za nastavitve žlebilno-zgibalnega
stroja za tiskovine, tiskane na karton in potiskane z veliko pokritostjo tiskarske barve,
z različnim nastavitvami žlebilnega orodja in orientacije žleba glede na zgib. Namen
diplomskega dela je bil določiti in opisati objektivno metodo za določanje kakovosti
žlebljenja tiskanih in lakiranih kartonov ter ugotoviti in določiti optimalne parametre za
nastavitev žlebilno-zgibalnega stroja. Pri obdelavi s slikovno analizo so rezultati
pokazali pomembnost orientacije žlebilne gube in razmika žlebilnega orodja in hkrati
slabost tiskovin, stiskanih v digitalni tehniki pri žlebljenju in zgibanju. Ker postopek
ocene slikovne analize ni standardiziran, je potreben natančen opis priprave vzorcev,
da se zagotovijo enaki pogoji za vsako meritev. Pri pripravi vzorcev in analizi je bila
uporabljena oprema, ki je v našem okolju danes lahko in povsod dosegljiva.
Ključne besede: žlebljenje, zgibanje, parametri nastavitve stroja, slikovna analiza,
objektivna ocena kakovosti žlebljenja

ABSTRACT
In diploma has been studied parameters and settings of creasing and folding
machines for printed boards with high coverage of printing colour and with different
parameters of creasing tool and orientation of creasing groove and fold. The
purpouse of diploma was describe the objective method for determing the quality of
creasing for printed and varnished boards and figure out the optimal parameters for
creasing and folding machines. While processing with image analysis the results
shown the important of orientation of the creasing groove and distance of creasing
tool and at the same time the weaknes of boards with high coverage of colour printed
on digital printing machines. Whereas the procedure of image analysis is not
standarized is necessary the exact description of sample preparation to provide the
same condition of all mesuraments. During the analysis and sample preparation the
used equipment is today in our environment everywhere and easy reachable.
Keywords: creasing, folding, parameters and settings of machine, image analysis,
objective evaluation for the quality of creasing.
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1 UVOD
V postopku izdelave papirja se vrsta, razmerje in kakovost surovin odražajo tudi na
mehanskih in tiskarskih lastnostih papirjev in kartonov. Na to lahko vpliva tudi
dodelava papirja, npr. premazovanje in glajenje. Na ta dejstva pri grafični dodelavi ne
moremo direktno vplivati.
Grafična dodelava poteka na koncu dolge verige od zamisli do izdelave tiskovine.
Seveda mora biti izvršena brezhibno, saj v nasprotnem primeru izničimo ves strošek,
čas in trud, ki smo jih vložili v predhodne operacije. Vsakemu kupcu moramo ponuditi
in izdelati ne samo dober, temveč tudi vrhunski grafični izdelek. Narediti ga moramo
hitro, s čim manj izmeta, saj vsak prevelik dodatek, tako materialni kot časovni, ki ga
potrebujemo za izdelavo, pomeni strošek. Višji je ta ''nepotrebni'' strošek, manj
konkurenčni smo na trgu.
V času, ko je hitrost izdelave nekega grafičnega izdelka zelo pomembna, so se tudi
dodelavni postopki do neke mere morali prilagoditi temu tempu. Pri dodelavi so
materiali lahko izpostavljeni različnim mehanskim obremenitvam. Nekateri dodelavni
postopki, kot je npr. zgibanje, lahko povzročijo pokanje premaza na površini papirja,
kar lahko vodi v slab ali zanič izdelek. Pri kartonu je stvar podobna, le da je potrebna
dodatna operacija, t. i. žlebljenje.
Z razcvetom digitalnih tehnik tiska pa je to še pomembnejše, saj so materiali med
tiskom lahko izpostavljeni različnim termičnim pogojem, pa tudi nanos tiskarske barve
je drugačen kot v klasični, ofsetni tehniki tiska. Tudi možnosti tiska na različne vrste
papirjev in kartonov je prinesla dodatne izzive, saj nekateri digitalni tiskarski stroji
lahko tiskajo le materiale, ki imajo pri tiskarski poli kratko smer teka vlaken in so
omejeni s formatom. Če želimo biti konkurenčni, moramo izdelke izdelati z minimalno
porabo materiala, odtisov in časa. Tu pa nastane težava oziroma dilema, kako
tehnološko pripraviti določene grafične izdelke, če želimo izpolniti zgoraj naštete
pogoje ter hkrati izdelati uporaben in vizualno dober grafični izdelek. V tem primeru
imamo na izbiro različne načine in tehnike dodelave, ki se med seboj razlikujejo v
podrobnostih.
V postopku dodelave lahko na vidne poškodbe vpliva veliko dejavnikov, kot so
klimatski pogoji, debelina materiala, parametri pri pripravi žlebilnih sistemov, smer
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teka vlaken idr. Tu lahko z izbiro pravih parametrov in pogojev dela direktno vplivamo
na kakovost izdelka.
Na področju žlebljenja je bilo objavljenih že nekaj člankov, v katerih so opisani
priporočeni parametri za pripravo orodij za žlebljenje, in raziskav, v katerih so opisani
vplivi klimatskih pogojev in vpliv priprav žlebilnih orodij na žlebljenje. V teh raziskavah
so podane le subjektivne ocene kakovosti žlebljenja, kot so dober ali slab žleb
oziroma razpokan ali nerazpokan žleb ali pregib.
Namen preizkusa je opis metode za določanje kakovosti žlebljenja ter analiza in
objektivna ocena kakovosti žlebljenja tiskovin z močnimi toni. Cilj je pridobiti
parametre, ki pri žlebljenju kartona dajo rezultate z minimalno ali nič razpokami v
žlebu in pregibu.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 PAPIR
Papir je ploščat, porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaknin
rastlinskega izvora. Osnovna surovina za papir je les, ki je prav tako sestavljen iz
vlaknin. Za papirje je značilno, da so higroskopni, visokoelastični in nimajo v vseh
smereh enakih lastnosti. Poznamo več vrst papirjev in kartonov, ki se ločijo glede na
gramaturo, sestavo, različno površinsko obdelavo, uporabnost.
V želji po zapisovanju informacij se je človek v zgodovini opiral na razne metode. V
začetku so bile risbe in zapisi na stenah jam, raznih ploščatih kamnih, glinenih in
lesenih ploščicah ipd. Pred 5000 leti so Egipčani izumili t. i. papirus. To je bil prvi
material, podoben današnjemu papirju, po katerem ima tudi ime. Kasneje je skozi
zgodovino nastalo še nekaj načinov zapisovanja informacij, kot je pergament. Kitajec
Tsai Lun pa je leta 105 prvi natančno opisal takratni način izdelovanja papirja, ki je bil
osnova za kasnejše ročne in nato še strojne izdelave papirja. Kljub industrializaciji in
posodabljanju postopkov proizvodnje papirja je proces izdelave v osnovi ostal enak
kitajskemu načinu izdelave papirja (1).
2.1.1 Sestava papirja
Najpomembnejša surovina za izdelavo papirja so vlaknine. Večino vlaknin se pridobi
iz lesa, predvsem dreves iglavcev in v manjšem deležu dreves listavcev. V različnih
državah se ti odstotki razlikujejo glede na razpoložljivost posameznih vrst dreves. V
manjšem deležu pa se uporabljajo tudi vlaknine, ki se pridobijo iz reciklaže
odpadnega papirja, tekstilne vlaknine in vlaknine enoletnih rastlin. Ker imajo vlaknine
glede na izvor različne lastnosti, se različno uporabljajo za izdelavo različnih vrst
papirjev.

3

Druga najpomembnejša surovina za izdelavo papirja so polnila. Kot že ime pove,
polnila zapolnijo pore med vlakni in glede na odstotek različno vplivajo na lastnosti
papirja. Več je polnil, večja je opaciteta papirja, gladkost, sijaj, debelina, zmanjšajo
pa se mehanske jakosti papirja.

Pri izdelavi se dodajajo še klejiva, s katerim se regulira vpojnost papirja, ki je
pomembna pri samem tisku, in razna pomožna sredstva, ki na tak ali drugačen način
vplivajo na lastnosti papirja (1).

2.1.2 Pridobivanje vlaknin in proizvodnja papirja
Iz lesa ali enoletnih rastlin je treba pridobiti vlakna, ki jih lahko pridobimo z različnimi
postopki: mehanskimi, termičnimi, kemičnimi in kombinacijami teh postopkov.
Lastnosti vlaknin se razlikujejo glede na način pridobivanja le-teh. Lahko pa se
pridobijo s predelavo odpadnega papirja. Vlakna se nato s kemičnimi procesi tudi
belijo, saj so v osnovi temna, hkrati pa se še odstrani lignin. Sveže vlaknine nato v
obliki suhe snovi pridejo v papirnico za pripravo papirne kaše, ki se pripravi z vodo in
dodajanjem ostalih sestavin, kot so polnila, klejiva in ostala pomožna sredstva.

Slika 1: Od beljenih do nebeljenih vlaknin (1)
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Bistveni nalogi papirnega stroja sta oblikovanje papirnega traku in odstranjevanje
vode ali t. i. odvodnjavanje. V sitovi skupini papirnega stroja se oblikuje list, nato pa
sledita stiskanje in sušenje papirnega traku. Naravni papir, kakršen pride iz
papirnega stroja, je preveč hrapav, da bi lahko pri tiskanju dobili vrhunski odtis, zato
se papir dodela še s premazovanjem. Količina in vrsta premaza vplivata na kakovost
oziroma lastnosti in različno uporabnost papirja. Na koncu sledi še glajenje papirja,
kjer se izravnajo morebitna neravna mesta, površina postane bolj gladka in
enakomerna.

Ogromni zvitki oziroma role papirja se nato razrežejo še na manjše enote, bodisi
manjše role ali pa na formate – pole, odvisno od potrebe kupca. Papir se sortira
glede na vrsto, nato se prešteje in zapakira(2).

2.1.3 Vrste papirja
Poznamo več vrst papirjev in kartonov, ki jih razvrščamo glede na uporabnost in
sestavo. To so grafični papirji različnih sestav in lastnosti, ki se uporabljajo za tisk
raznih grafičnih izdelkov, kot so reklame, knjige, časopisi. Embalažni materiali so
prav tako lahko potiskani, uporabljajo se za embaliranje raznih izdelkov, npr.
kozmetiko, hrano ipd. Med higienske papirje štejemo razne kuhinjske robčke, toaletni
papir. Tu so še lepenke in večslojni valoviti kartoni, prav tako uporabljeni za
embaliranje, zaščito pred zunanjimi vplivi in transport (1).
2.1.4. Papirji s certifikati o varovanju okolja
Z vidika varovanja okolja je vedno bolj pomembno, na kakšen način in iz kakšnih
surovin so izdelani papirji. Tako poznamo papirje z raznimi certifikati, kot sta PEFC
(Pan-European Forest Certification) in FSC (Forest Stewardship Council), ki nam
povedo iz kakšnega vira so surovine, iz katerih je narejen papir. Gre za neodvisne
institucije, ki preverjajo in zagotavljajo, da produkti prihajajo iz gozdov, ki so
upravljani po principih standardov, ki so naravnani na ekološki način in glede na
vidike trajnostnega razvoja (3).
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2.2 LASTNOSTI PAPIRJA IN KARTONA
Osnovne lastnosti papirja so masa in dimenzije. Mednje prištevamo gramaturo, ki je
masa 1 m² papirja, izražena v gramih. Z gramaturo so povezane fizikalne in optične
lastnosti papirja. Naslednja osnovna lastnost je debelina, ki je razdalja med
vzporednima stranema papirja, izražena v mm. Gostota je določena z maso z
določeno prostornino in vključuje specifično prostornino, prostornino trde frakcije in
prostornino zraka. Izražena je z enoto kg/m³ ali g/cm³. Specifična prostornina je
določena z razmerjem med prostornino in maso, izražena v cm³/g ali m³/kg (4).
2.2.1 Določitev smeri teka vlaken
Smer teka vlaken v papirju je zelo pomembna, saj vpliva na njegovo predelavo. Pri
tiskanju knjig je treba paziti, da se tiskajo tako, da je usmerjenost vlaken vzporedna s
hrbtom knjige ali brošure. V nasprotnem primeru bi bila uporabnost knjige zaradi
zvijanja omejena. Pri izdelavi (vezavi) knjige se hrbet navlaži z lepilom in se
raztegne, pri napačno izbranemu teka papirja se listi nakodrajo. Prav tako je
pomemben tek vlaken pri grafičnih izdelkih, ki se zgibajo.
Pri papirju na zvitku je usmerjenost vlaken nedvoumna, pri papirju, ki je dobavljen v
polah, pa je treba le-to poznati oziroma jo znati določiti. Obstaja več metod za
ugotavljanje smeri teka vlaken:
- merjenje mehanskih jakosti, kot npr. utržne jakosti in raztezka v obeh smereh
papirja; utržna jakost v vzdolžni smeri je večja kot v prečni, medtem ko je raztezek
večji v prečni smeri kot v vzdolžni.
- ročni preizkus s pretrgom: robovi pretrga v smeri vzdolžne orientacije vlaken so bolj
ravni oziroma gladki, medtem ko so pri prečno pretrganem papirju bolj
neenakomerni.
- preizkus s trakovoma: vzporedno z vsakim izmed dveh pravokotnih robov odrežemo
enako dolg in ozek trak. Oba držimo v roki in opazimo, da se eden od trakov upogiba
bolj kot drugi.
- preizkus z navlaženjem: papir, ki ga navlažimo na zgornji strani, se zvije v smeri
vzporedno s smerjo teka vlaken.
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Smeri teka vlaken glede na grafični izdelek se določi pri tehnološki pripravi
grafičnega izdelka, kjer je treba poznati zakonitosti in postopke skozi proces (1).
2.2.2 Kondicioniranje papirja in kartona
Papir in vlaknine zaradi svoje higroskopičnosti reagirajo na spremembo vlage v
okolici. V suhem papir oddaja vlago, v vlažnem jo navzema, dokler se ne vzpostavi
ravnovesje. Neugodni klimatski pogoji vplivajo na lastnost papirja in kartona, kar
lahko povzroči raztezanje ali krčenje, vihanje. To vpliva na tiskarsko prehodnost,
slabo skladje pri tisku, sprememba mehanske odpornosti papirja pa vpliva na končni
izdelek v dodelavi.
Standardni klimatski pogoji za preizkušanje papirjev, kartonov in drugih celuloznih
vlaknatih materialov so:
- temperatura: 23 ˚C±1 ˚C,
- relativna vlažnost: 50 % ±2% (SIST ISO 187).

Pred predelavo papirja, kot sta tisk in dodelava, je treba material prestaviti v delovni
prostor dovolj zgodaj, da se vlaga in temperatura izenačita s pogoji, ki so v prostoru.
Tako zagotovimo, da pri delu ne nastajajo zastoji ali nepotrebni izmeti (5).

Slika 2 :Posledica oddajanja in prejemanja vlage v paleti papirja (6)
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2.2.3 Skladiščenje papirja in kartona
Enako velja za skladiščenje materiala. V papirnici se papir izdeluje pod standardno
klimo, bodisi med samo izdelavo ali na posebnih kondicionirnih strojih. Pod
omenjenimi pogoji papirpride iz papirnice, tako je pripravljen tudi na palete in zavit v
skrčljivo PVC-folijo, da se ta mikroklima vzdrži.
Za kakovostnoizvedbo tiska in dodelave je trebate pogoje vzdrževati, kar danes
urejamo s klimatskimi in vlažilnimi napravami. Vsako odstopanje pomeni, da se
spreminjajo fizikalne lastnosti papirja ali kartona. Idealno bi bilo, da so v skladišču
enaki klimatski pogoji kot v tiskarni, saj se pri večjih odstopanjih čas prilagoditve
poveča in je odvisen od razlike temperature od idealne, pa tudi od velikosti paketa
oziroma palete papirja (6).

Slika 3 :Vlažilci zraka proizvajalca Eurofog(6)
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2.3 ZGIBANJE IN ŽLEBLJENJE PAPIRJA
Med grafično dodelavo je papir ali karton lahko podvržen velikemu mehanskemu
stresu, kar se upošteva že pri izdelavi v papirnici. Pri izdelavi papirja je pomembno,
kakšne surovine se uporabijo in kakšno je razmerje le-teh. Glede na način priprave
celuloze in dodelave papirja, kot je premazovanje, sta ena od faktorjev kako se bo
papir ali karton obnašal pri zgibanju in žlebljenju. Pri digitalnih tehnikah tiska se med
tiskom zaradi visokih temperatur zmanjša vsebnost vlage v papirju, kar vpliva na
material pri zgibanju in žlebljenju (7).

2.3.1 Tehnike zgibanja
Zgibanje je operacija, pri kateri želimo nekemu grafičnemu izdelku narediti njegovo
končno podobo. V osnovi sta glavna načina zgibanja paralelni in križni zgib, ki pa
imata veliko različic in variant. Paralelni zgib uporabimo pri raznih reklamnih
zgibankah. Prav tako to velja za križni zgib, vendar pa to vrsto zgibanja uporabljamo
tudi za polizdelke, kot so knjigoveške pole pri knjigah. Pravilo pri zgibanju v korelaciji
s smerjo teka vlaken je, da je usmerjenost vlaken vedno vzporedna z zgibom, pri
križnem zgibu paz zadnjim zgibom.

V osnovi imajo stroji za zgibanje sistem na zgibanje z nožem ali zgibanje z žepi.
Moderni stroji za zgibanje imajo oba sistema združena. Ti stroji so elektronsko
vodeni, imajo različne vlagalne in izlagalne sisteme, ne zavzamejo veliko prostora in
časa za pripravo (7).

Slika 4: Zgibanje z nožem in zgibanje z žepom (7)
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2.3.2 Težave pri zgibanju
Premaz na papirju nam omogoča boljši odtis, vendar pa poslabša mehanske
lastnosti, kot je pregibanje. Pomembna lastnost papirja je, da se pri pregibanju dovolj
razplasti in se sile pregiba porazdelijo na zunanjo stran in s tem preprečijo pokanje
premaza. Pri veliki pokritosti s tiskarsko barvo preko dela, kjer zgibamo, premaz poči
in pokažejo se vlakna pod njim. To se pokaže kot bela črta vzdolž pregiba (8).
2.3.3 Vpliv vlage pri zgibanju

Pri zgibanju je relativna vlažnost zelo pomembna. Znižanje vlage je lahko posledica
sušilnega sistema na tiskarskem stroju, tehnike digitalnega tiska, kjer je pri tisku
prisotna visoka temperatura, ali pa letnega časa. Pozimi je zaradi ogrevanja relativna
vlažnost nižja. Ti elementi vplivajo na pokanje premaza, ki pa jih lahko zmanjšamo z
upoštevanjem klimatskih pogojev. Spodnji sliki prikazujeta posledico znižanja
relativne vlage pri zgibanju (7).

Slika 5: Vpliv vlage na pokanje premaza pri zgibanju – leva slika prikazuje zgib pri
50-odstotni relativni vlažnosti, desna pa pri 25-odstotni relativni vlažnosti (7)
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2.3.4 Žlebljenje
Pri grafičnih izdelkih, tiskanih na karton in tudi papir, ki potrebujejo pregib, da dobimo
končno podobo, je potrebna tehnološka operacija, imenovana žlebljenje. Karton je
treba pred pregibanjem žlebiti zato, da se prepogne točno na mestu, kjer to želimo. S
tem pa preprečimo tudi pokanje na pregibu, ki ni zaželeno iz estetskih razlogov. Ko
govorimo o embalaži za hrano in zdravila, pokanje ni zaželeno tudi iz higienskih
razlogov, saj počeni in razcveteli robovi, iz katerih izpadajo vlakna, nikakor niso
primerni za hrambo, pa tudi sicer videz embalaže pomaga prodati izdelek (9).

Slika 6: Levo dober pregib, desno slab (9)
2.3.5 Načela žlebljenja
Pri žlebljenju vtisnemo karton vozek kalup med licem žlebilne linije in priprave.S tem
dosežemo delno notranjo delaminacijo: notranje plasti kartona se delno razslojijo. Pri
pregibu pa se karton popolnoma razsloji, del se ga umakne navzdol, da ne pritiska
na gornji sloj, ki je natezno obremenjen. Priprava mora biti dimenzionirana glede na
višino in debelino žlebilne linije, debeline kartona ter globine in širine žlebilnega
kanala. Preplitek žleb kartona ne razsloji dovolj, preglobok pa lahko pomeni pojav
razpok, še preden se karton pregiba (9).
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2.3.6 Naprave za žlebljenje
V knjigoveški dodelavi imajo stroji, ki nam omogočajo zgibanje, že integrirane
sisteme za žlebljenje. S tem se izognemo dvema operacijama, saj lahko v enem
prehodu opravimo žlebljenje in zgibanje. To so naprave za izdelavo zvezkov, kjer je
običajno ovitek iz kartona, ki ga je treba žlebiti, ali pa zgibalni stroji. Tu gre običajno
za žlebilno geometrijo okroglo-okroglo. Ti sistemi imajo več variant, ki se razlikujejo
glede na obliko orodja ali materiale, ki so uporabljeni pri orodju. Lahko so kovinski, iz
gume ali pa izkombinacije teh materialov (7).

2.3.7 Izsekovalno orodje

Pri izdelavi kartonske embalaže se izdela izsekovalno orodje. Le-to je najpogosteje
izdelano iz lesene vezane plošče, v katero se z vbodno ali lasersko žago na podlagi
načrta urežejo utori. Nato se v zareze vstavijo različne izsekovalne linije, žlebilne
linije in linije za perforacijo. Jeklene linije so posebno termično obdelane na način, da
imajo trdno sredico in mehko površino, da se lahko lepo upogibajo in pri tem ne
počijo. Ločimo jih glede na uporabnost, višino, širino, obliko in kot brušenja.
Pri tem načinu se izsek in žlebljenje opravita v eni sami operaciji, medtem ko je
priprava orodja odvisna od materiala, ki ga obdelujemo, in geometrije izsekovalnih
strojev (10).
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2.4 SLIKOVNA ANALIZA S PROGRAMOM ImageJ
ImageJ je brezplačni program avtorja Wayna Rusbanda iz ameriškega državnega
zdravstvenega inštituta (National Institute of Health, NIH). Uporablja se za slikovno
analizo, ki predstavlja računalniško obdelavo slik, in sicer na številnih področjih: v
medicini, biologiji, astronomiji, geografiji itd. Uporablja se tudi v papirni in grafični
industriji pri kontroli procesov in izdelkov. V papirni industriji se na ta način določajo
parametri vlaken, kot so dolžina, debelina, porazdelitev velikosti, ali pa se ugotavlja
učinkovitost odstranjevanja tiskarske barve iz papirja. V grafični industriji pa je
program

uporaben

denimo

pri

vrednotenju

kakovosti

odtisov

oziroma

neenakomernosti odtisa, nazobčanja in razlivanja tiskovnih elementov(11).

Slika 7: Programsko okno programa ImageJ
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2.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Standardni odklon ali standardna deviacija (σ) nam pove, za koliko vrednosti
statističnega znaka odstopajo od povprečja (x
�). Pravimo tudi, da je standardni odklon
mera za razpršenost porazdelitve vrednosti (13).

Povprečje izračunamo po formuli:

x� =

x1 + x2 + x3 + ⋯ + xn
N

Standardni odklon izračunamo po formuli:

σ=�

(x�−x1 )2 +(x�−x2 )2 +(x�−x3 )2 +⋯+(x�−xn )2
N

x� – povprečje

N – število vzorcev
σ – standardni odklon
X – vrednost vzorca
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PRIPRAVA IN OPIS VZORCEV
Osnovni material, ki je bil uporabljen pri eksperimentu, je obojestransko mat
premazan karton znamke Magnosatin, gramature 300 g/m², debeline 0,33 mm.
Osnovna pola je v formatu B1.

V obeh oddelkih podjetja, kjer smo izvajali operacije – tako v oddelku tiska kot
dodelave – so bili zagotovljeni standardni klimatski pogoji, ki jih zahteva standard
SIST ISO 187, in sicer temperatura: 23 ˚C ±1 ˚C in relativna vlažnost: 50 % ±2 %.
3.1.1 Tiskanje in priprava vzorcev za dodelavo

Vsi vzorci so bili stiskani z veliko pokritostjo tiskarske barve, in sicer v sestavi: CYAN
100 %, MAGENTA 100 % IN ČRNA 30 %. Uporabljene so bile tri datoteke za tisk,
kjer so označenevrsta in gramatura materiala, vrsta tiska in smer teka vlaken.
Narejeni so bili trije različni vzorci, kiso bil stiskani na ofsetnem tiskarskem stroju
proizvajalca Komori, Lithrone S29, in na digitalnem stroju HP Indigo 3550. Potiskani
so bili obojestransko.

1. vzorec: ofsetni tisk
2. vzorec: ofsetni tisk + mat lak
3. vzorec: digitalni tisk

Pri 1. in 2. vzorcu je bila osnovna tiskarska pola formata 696 mm×498 mm, pri 3.
vzorcu pa tiskarska pola formata 470 mm × 330 mm. Pri obeh primerih je bila
uporabljena kratka oziroma BB-smer teka vlaken. Tiskarske pole smo razrezali na
končni format 220 mm× 220 mm in jih pripravili za dodelavo.
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3.2 ZGIBALNI STROJ IN PRIPRAVA
Eksperiment

je

potekal

na

kombiniranem

zgibalnem

stroju

proizvajalca

MathiasBauerle, vrste CAS 52. Stroj ima naslednje dele: vlagalni sistem, 1. zgibalni
člen, 2. zgibalni člen in izlagalni sistem. Na koncu obeh zgibalnih členov je možna
namestitev žlebilnega sistema.

Vse nastavitve parametrov, kot so formati, razmak valjev na zgibalnem in žlebilnem
sistemu, globina zgibalnih žepov, so elektronsko vodene.

3.2.1 Žlebilni sistem

Žlebilni sistem je sestavljen iz naslednji delov: dve osi za namestitev žlebilnega
orodja, zgornjega in spodnjega žlebilnega orodja (orodja in protiorodja). Nastavitev
razmika med orodjema se nastavlja elektronsko. Papir oziroma karton preko sistema
vrtljivih valjev potuje med žlebilno pripravo, s čimer se v karton naredi utor oziroma
žleb.

Slika 8: Orodje in protiorodje
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3.2.2 Zgibalni sistem

Zgibalni sistem, uporabljen pri eksperimentu, je sistem na žepe. Material se preko
vrtljivih valjev vodi v t. i. žep, kjer se glede na nastavljeno globino ustavi na zapori.
Papir oziroma karton se nato rahlo upogne in potuje med naslednji par valjev.

3.2.3 Parametri priprave žlebilno-zgibalnega sistema
Za pripravo osnovne nastavitve stroja vračunalnik vpišemo format papirja in kartona
ter želeno vrst zgiba. Ob začetni pripravi stroj izmeri debelino kartona in nato
avtomatsko nastavi razmike med valji. V našem primeru smo v računalnik vnesli
nastavitev, da prvi zgibalni člen ne odpira žepov, kar pomeni, da material potuje
preko valjev v žlebilni sistem. Na drugem zgibalnem členu pa smo vnesli nastavitev,
da se material zgiba na pol, torej iz lista v 4-stransko zgibanko.

Stroj je izmeril debelino kartona 0,33 mm, kar pomeni, da se razmaki vseh valjev do
zgiba nastavijo na to vrednost. Valji od zgiba dalje pa se nastavijo na dvojno
debelino, in sicer 0,66 mm. Prav tako smo za izhodiščni razmak valjev žlebilnega
sistema ročno vnesli prav to vrednost.
V nadaljevanju eksperimenta so vse nastavitve stroja ostale enake, spreminjali smo
le razdaljo med valji žlebilnega sistema in orientacijo žlebilne gube glede na zgib.

3.2.4 Žlebljenje in zgibanje vzorcev
Žlebili smo s petimi različnimi razdaljami orodja žlebilnega sistema (0,50 mm,
0,58 mm, 0,66 mm, 0,74 mm in 0,80 mm), zgib smo delali glede na orientacijo
žlebilne gube in pri tem uporabili materiale, stiskane na tri načine. Skupaj smo torej
naredili 30 variant. Vsaka varianta je vsebovala po 20 epruvet, skupno število
vzorcev je bilo 600.
Vsak sklop smo povezali s pasico, vsako posebej pa označili s podatki o uporabljenih
parametrih.
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3.3

VZORČENJE,

MERITVE,

POIMENOVANJE

IN

OBDELAVA

PODATKOV
Pri samem vzorčenju in meritvah smo uporabili različna orodja, naprave in
pripomočke, s katerimi smo si pripravili vzorce za obdelavo.
3.3.1 Digitalni fotoaparat

Pri fotografiranju vzorcev smo uporabili digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat znamke
Canon, EOS 400D. Fotografirali smo s pomočjo stativa, vedno pod enakimi
svetlobnimi pogoji in zvedno enako goriščno razdaljo (55 mm), odprtostjo zaslonke
(f/5,6) in osvetljevalnim časom (1/5 s). Da smo dosegli vedno enake pogoje, smo
uporabili namensko narejeno stojalo za vzorce.

3.3.2 Osebni računalnik in programska oprema
Tako pridobljene vzorce smo prenesli na osebni računalnik, kjer smo jih odprli v
programu ImageJ, ki je namenjen za slikovno analizo. Najprej smo vse vzorce
izrezali z ukazom Image >Crop (Ctrl + Shift + X) na enako dimenzijo in s tem
zagotovili, da ima vsak vzorec enako število pik. V našem primeru je to
2.700 pik × 300 pik, kar je skupaj 810.000 pik. Nato smo sliko spremenili z ukazom
Image >Type> 8-bit v 8-bitno in jo poimenovali glede na vrsto vzorca.

Za vsak vzorec smo izdelali histogram, ki nam poda informacijo o svetlosti oziroma
temnosti delov slike – porazdelitev točk po sivinskih nivojih. Abscisna os predstavlja
razpon sivin od 0 do 255 (od črne proti beli), ordinatna os pa število točk pri določeni
intenziteti. Poda nam tudi število pik, ki jih obsega slika, srednjo sivinsko vrednost,
standardno deviacijo, minimalno in maksimalno intenziteto in informacijo o tem, kje je
največja intenziteta in koliko pik obsega.
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Slika 9: Primer histograma programa ImageJ

3.3.4 Meritve in obdelava podatkov

Po izdelanih meritvah smo ločili tri sklope vzorcev. Prvi sklop so tiskovine iz
ofsetnega tiska, drugi sklop tiskovine iz ofsetnega tiska in lakirane, tretji sklop pa
tiskovine iz digitalnega tiska. Nadalje smo jih ločili še glede na orientacijo žlebilne
gube in zgib. Pri A-orientaciji je žlebilna guba glede na zgib obrnjena navzven, pri Borientaciji pa je žlebilna guba glede na zgib obrnjena navznoter.
Poimenovali smo jih z naslednjimi elementi: prva črka vzorca pomeni vrsto tiskovine,
številka pomeni razdaljo med žlebilnim orodjem, zadnja črka pomeni orientacijo
gube, na koncu pa je kratica tipa datoteke.
Primer 1: O_50_A.tif
O – ofsetni tisk
50 – razdalja žlebilnega orodja 0,50 mm
A – orientacija žlebilne gube, navzven

Primer 2: L_66_B.tif
L – ofsetni tisk + mat lak
66 – razdalja žlebilnega orodja 0,66 mm
B – orientacija žlebilne gube, navznoter
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Primer 3: D_74_A.tif
D – digitalni tisk
74 – razdalja žlebilnega orodja 0,74 mm
A – orientacija žlebilne gube, navznoter

Vsak posamezni vzorec smo odprli v programu ImageJ in z ukazom iz orodne vrstice
Analyse>Histogram (ctrl + h) izdelali histogram. Enako smo naredili z ukazom
Analyse>Measure (ctrl + m), ki pa nam rezultate analize poda numerično v tabeli, ki
jo nato prenesemo v program Excel, s katerim lahko dobljene podatke prikažemo
npr. v obliki grafov.
Program ImageJ nam nudi tudi direkten izračun z ukazom Results>Summarize, ki
nam poda vrednosti izmerjenih vzorcev, in sicer: povprečje sivinskih vrednosti,
standardno deviacijo ter minimalno in maksimalno izmerjeno vrednost.

Slika 10: Primer numeričnega prikaza rezultatov meritev in izračuna standardnega
odklona

20

3.3.5 Primervizualne ocene in primer slikovne analize

Slika 11: Subjektivna ocena kakovosti žlebljenja– slab, srednje dober in dober vzorec

Slika 12: Objektivna ocena kakovosti žlebljenja – standardna deviacija

S slike 11 lahko subjektivno ocenimo kakovost žlebljenja in zgibanja. Ocena nastane
s pogledom na število, frekvenco in velikost razpok. Pri sliki 12 pa iz histograma
oziroma podatka standardne deviacije razberemo vrednost. Manjša je vrednost
standardne deviacije, kakovostnejše je žlebljenje. Na abscisni osi histograma je
označen razpon sivin od 0 do 255 (od črne proti beli). Vrhovi histogramov prikazujejo
število točk določene intenzitete, širina na skali pa prikazuje število oziroma razpon
sivinskih točk slike.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 PREGLEDNICE, VIZUALNE PRIMERJAVE IN GRAFI
Po izdelavi histogramov in vpisu meritev smo rezultate prenesli v program Excel, kjer
smo izdelali preglednice in grafe, iz katerih je razvidno, katera nastavitev je
najprimernejša za posamezno tiskovino. Rezultat je podan iz izračuna standardne
deviacije: manjša je vrednost, manj razpokan je vzorec. Za primerjavo med
numeričnim podatkom in vizualno oceno kakovosti so za vsak tip tiskovin podane
spodnje preglednice in slike.
Označevanje vzorcev v preglednicah je naslednje:
-

črka prikazuje vrsto oziroma tehniko, v kateri je bil natisnjen vzorec (O –
ofsetni tisk, L – ofsetni tisk in lakirano, D – digitalni tisk),

-

številka kaže razmik žlebilnega orodja (50 – razmik orodja 0,5 mm, 58 –
razmik orodja 0,58 mm…),

-

črka na koncu orientacije gube glede na zgib (A –žlebilna guba obrnjena
navzven, B – žlebilna guba obrnjena navznoter).
Preglednica 1: Tabela označevanja vzorcev
vzorec
O_50_A
O_58_A
O_66_A
O_74_A
O_80_A

vzorec
L_50_A
L_58_A
L_66_A
L_74_A
L_80_A

vzorec
D_50_A
D_58_A
D_66_A
D_74_A
D_80_A

vzorec
O_50_B
O_58_B
O_66_B
O_74_B
O_80_B

vzorec
L_50_B
L_58_B
L_66_B
L_74_B
L_80_B

vzorec
D_50_B
D_58_B
D_66_B
D_74_B
D_80_B

4.1.1 Ofsetni tisk
Iz preglednic 1 in 2 lahko razberemo, da je pri žlebljenju ofsetnih tiskovin manjši
razmik žlebilnega orodja prinesel boljše rezultate. Pri A-orientaciji žlebilne gube je
najboljši razmik orodja 0,66 mm, pri B-orientaciji pa 0,58 mm. Razvidno je tudi, da je
B-orientacija gube boljša, saj je vrednost najboljšega vzorca nižja kot pri gubi A.
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Preglednica 2: Rezultati izračuna standardnega odklona meritev za ofsetni tisk, Aorientacija gube
vzorec

standardni odklon

O_50_A

19.837

O_58_A

19.145

O_66_A

18.684

O_74_A

22.942

O_80_A

24.277

Slika 13: Vizualna primerjava vzorcev za ofsetni tisk, A-orientacija gube
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Preglednica 3: Rezultati izračuna standardnega odklona meritev za ofsetni tisk, Borientacija gube
vzorec

standardni odklon

O_50_B

18.194

O_58_B

15.697

O_66_B

18.559

O_74_B

27.871

O_80_B

28.321

Slika 14: Vizualna primerjava vzorcev za ofsetni tisk, B-orientacija gube
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4.1.2 Ofsetni tisk, lakirano
Pri lakiranih tiskovinah so rezultati zelo podobni kot pri nelakiranih, kar je razvidno iz
grafov na slikah 19 in 20. Najnižjo izmerjeno vrednost smo dobili pri B-orientaciji
gube in razmiku orodja 0,50 mm, najnižja izmerjena vrednost A-orientacije gube pa je
pri razmiku orodja 0,66 mm.
Preglednica 4: Rezultati izračuna standardnega odklona meritev za ofsetni tisk, Aorientacija gube, lakirano
vzorec

standardni odklon

L_50_A

19.710

L_58_A

17.750

L_66_A

16.888

L_74_A

17.687

L_80_A

30.204

Slika 15: Vizualna primerjava vzorcev za ofsetni tisk, A-orientacija gube, lakirano
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Preglednica 5: Rezultati izračuna standardnega odklona meritev za ofsetni tisk, Borientacija gube, lakirano
vzorec

standardni odklon

L_50_B

16.506

L_58_B

18.243

L_66_B

18.770

L_74_B

28.577

L_80_B

29.046

Slika 16: Vizualna primerjava vzorcev za ofsetni tisk, B-orientacija gube, lakirano
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4.1.3 Digitalni tisk
Rezultati meritev kakovosti žlebljenja digitalnih tiskovin pokažejo, da je B-orientacija
gube boljša kot A-orientacija gube, kar je razvidno iz preglednic 5 in 6. Vidimo, da je
najmanjši razmik orodja (0,50 mm) prinesel najboljše rezultate. Za A-orientacijo gube
se je izkazalo, da nikakor ni primerna za žlebljenje digitalnih tiskovin. Če žlebimo in
zgibamo na A-orientacijo gube, moramo povečati razmik orodja, v našem primeru,
kot vidimo na preglednici 5, na vsaj 0,74 mm, saj je rezultat najnižji pri tem razmiku.
Preglednica 6: Rezultati izračuna standardnega odklona meritev za digitalni tisk, Aorientacija gube
vzorec

standardni odklon

D_50_A

34.756

D_58_A

28.876

D_66_A

26.149

D_74_A

23.635

D_80_A

29.608

Slika 17: Vizualna primerjava vzorcev za digitalni tisk, A-orientacija gube
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Preglednica 7: Rezultati izračuna standardnega odklona meritev za digitalni tisk, Borientacija gube
vzorec

standardni odklon

D_50_B

17.565

D_58_B

17.880

D_66_B

20.073

D_74_B

27.922

D_80_B

32.545

Slika 18: Vizualna primerjava vzorcev za digitalni tisk, B-orientacija gube
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4.1.4 Grafični prikaz rezultatov meritev glede na orientacijo žlebilne gube

S slike 19 so razvidni rezultati pri uporabi A-orientacije žlebilne gube glede na zgib. S
slike 20 pa so razvidni rezultati pri uporabi B-orientacije žlebilne gube glede na zgib.
Po zaporedju so na grafu označeni razmiki žlebilnega orodja.
1 – 0,50 mm, 2 – 0,58 mm, 3 – 0,66 mm, 4 – 0,74 mm, 5 – 0,80 mm
Modra: tiskano v ofsetni tehniki
Rdeča: tiskano v ofsetni tehniki in lakirano
Zelena: tiskano v digitalni tehniki

A-orientacija žlebilne gube
40

vrednost standardnega odklona

35
30
25
20
15
10
5
0
0.50

0.58

0.66

0.74

0.80

razmik žlebilnega orodja v mm
ofsetni tisk

ofsetni tisk in lakirano

digitalni tisk

Slika 19: Grafični prikaz rezultatov pri uporabi A-orientacije žlebilne gube glede na
zgib
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B-orientacija žlebilne gube
35

vrednost standardnega odklona

30
25
20
15
10
5
0
0.50

0.58

0.66

0.74

0.80

razmik žlebilnega orodja v mm
ofsetni tisk

ofsetni tisk in lakirano

digitalni tisk

Slika 20: Grafični prikaz rezultatov pri uporabi B-orientacije žlebilne gube glede na
zgib

4.1.5 Komentar
Pri uporabi A-orientacije gube vzorec, tiskan v digitalni tehniki tiska, očitno izstopa in
je ravno nasproten glede na ofsetno tehniko ter ofsetno in lakirano varianto. To je
razvidno iz grafa na sliki 19. Za boljši rezultat moramo razmik orodja povečati, in
sicer v našem primeru na 0,74 mm, po kakovosti pa se zgolj približa ostalima
vzorcema. Žlebljenje tiskovin ofsetne tehnike in tiskovin, ki so dodatno lakirane, je
dalo skoraj enake rezultate. Ti rezultati so najboljši pri razmiku žlebilnega orodja
0,66 mm.
Pri uporabi B-orientacije žlebilne gube je iz grafa, tj. na sliki 20, razvidno, da je
vzorec za vse tri tehnike zelo podoben. Trdimo lahko, da je širše uporabna Borientacija žlebilne gube, če rokujemo tako z ofsetnimi kot digitalnimi tiskovinami.
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S slike 20 so razvidni rezultati, ki nam pokažejo, da je B-orientacija žlebilne gube
glede na zgib neprimerno boljša kot A-orientacija. Vzorec, ki ga razberemo iz grafa
na sliki 20, je za vse tri vrste tiskovin enak. Kaže tudi na pomembnost razmika orodja
žlebilnega sistema, ki mora biti čim manjši. V povprečju mora biti pri našem primeru
med 0,50 mm in 0,66 mm. Praviloma je B-orientacija gube prinesla najmanjše
vrednosti standardnega odklona, kar pomeni manj razpok na žlebu in posledično
boljšo kakovost.
4.1.6 Najboljši in najslabši izmerjeni vzorec
Histograma na sliki 21 prikazujeta najbolje in najslabše izmerjen vzorec. Najboljši
rezultat je za vzorec O_58_B, najslabši pa za vzorec D_50_A.

Slika 21:Histogram najboljše (levo) in najslabše izmerjenega vzorca (desno)

Slika 22:Vizualna primerjava: vzorec z najboljšim (zgoraj) in vzorec z najslabšim
rezultatom meritev (spodaj)
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5 ZAKLJUČEK
Iz pregleda rezultatov vidimo, kako na kakovost žlebljenja vplivata orientacija žlebilne
gube glede na zgib in globina žleba. Izkazalo se je, da se največja razlika pojavi pri
dodelavi izdelkov, tiskanih v digitalni tehniki tiska, kjer so bile izmerjene vrednosti
praviloma najvišje.
Sama metoda ocenjevanja kakovosti žlebljenja je uporabna za primerjavo med seboj
enakih materialov z enako pokritostjo tiskarske barve. Za natančnejšo opredelitev
nastavitve stroja bi morali izdelati vzorce s še več različnimi razdaljami žlebilnega
orodja in z manjšimi koraki razmika žlebilnega orodja. Prav tako se za različno
debele materiale parametri spreminjajo. Različnih materialov z različno pokritostjo
tiskarske barve s to metodo med seboj ne moremo primerjati, saj za kakovostno
žlebljenje materialov različnih debelin ne veljajo enake nastavitve stroja.
V praksi bi lahko na ta način naredili preizkuseza najpogosteje uporabljene materiale
in za vsakega posebej določili optimalne parametre za čim kakovostnejšo dodelavo.
Ker metoda ocenjevanja kakovosti žlebljenja ni standardizirana, je treba natančno
opisati postopek obdelave posameznega vzorca, kar pomeni pripravo vseh vzorcev
vedno pod enakimi pogoji in z enakimi postopki. Prav tako to velja za začetno
obdelavo pred slikovno analizo, saj le na ta način lahko zagotovimo enako število
zajetih pik, ki jih program analizira.
Pri izdelavi vzorcev moramo vedno upoštevati zahtevane klimatske pogoje, ki jih
predpisuje standard. Vsako odstopanje relativne vlažnosti in temperature lahko
negativno vpliva na rezultate.To ne sme veljati le za testiranja,saj je zelo pomembno,
da so tudi v proizvodnji ti pogoji vedno enaki, ker v primeru nihanj omenjenih pogojev
določeni parametri za nastavitve stroja lahko ne veljajo.
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